ÖNBF:s mästerskapsregler i rallycross DM RX Övre Norra BF 2019
Allmänt
Tävlingar i mästerskapet arrangeras som nationell tävling i full överensstämmelse med SBF:s
Nationella regler, ÖNBF:s mästerskapsregler, respektive arrangörs tävlingsinbjudan och
eventuella PM. I tävlingsinbjudan ska det framgå att tävling arrangeras på en bana med
nationell banlicens utfärdad av SBF. I banlicensen skall det finnas tillägg att ljussignaler får
användas enligt RC 7.7.2 Flagg/ljussignaler.
Tävlingar i mästerskapet ska benämnas ”DM RX Övre Norra BF ”. följt av deltävling 1/5 osv
och final blir då ”DM RX Övre Norra BF Final.
Mästerskapssegrarna i respektive klass det föregående tävlingsåret erhåller gratis startavgift
under säsongen 2019 vid tävlingar som ingår i DM RX Övre Norra BF.
Supernationell
2400
2150

Linus Westman Piteå MS
Martin Ekspjuth Piteå MS
Jens Olofsson Lycksele MK

För varje tävling krävs följande giltiga tillstånd: Banlicens, myndighetstillstånd,
tävlingstillstånd och miljöintyg. Tillstånden ska vara anslagna på officiell anslagstavla.
Tidtagning med elektronisk klocka och tillhörande skrivare kan användas, backup ska finnas.
Kontaktpersoner ÖNBF Rallycross kommitté (Sportgrensansvarig SGA)
Robert Sjöberg 070-572 84 03 e-post: robert.sjoberg@lyckselemk.nu
Jenny Hapasari-Niemi 070-397 37 11 e-post: robert.jenny@telia.com

Tävlingsinbjudan/ PM
Tävlingsinbjudan ska före offentliggörande godkännas av domarordförande. Eventuella PM
utfärdade innan tävlingen är påbörjad ska delges deltagarna i slutinstruktion. Dessa
dokument ska anslås på den officiella anslagstavlan.
Eventuella ändringar och övrig information efter att tävlingen är påbörjad delges domarjury
och därefter deltagarna genom PM vid den officiella anslagstavlan.
Tävlingskalender
2019-05-19

Lycksele MK

DM RX Övre Norra BF 1/4

2019-06-01

Vännäs MK

DM RX Övre Norra BF 2/4

2019-06-02

Umeå AK

DM RX Övre Norra BF 3/4

2019-09-07

Älvsbyns MS

DM RX Övre Norra BF Final

Funktionärer
Domarjury ska bestå av domarordförande och minst en domare varav domarordföranden
utses av ÖNBF. Teknisk kontrollant utses av ÖNBF.
Faktafunktionär: Utses av arrangören
Funktion och ansvar:
Faktafunktionär är av arrangören utsedd funktionär och ska till namn och uppgift vara angiven i
tävlingsinbjudan eller i PM.
Uppgiften är att övervaka tävlingsmoment som exempelvis start/målgång, eller annan speciell
övervakningsuppgift.
Utöva kontroll och bestämma enligt sin uppgift.
Till tävlingsledare/tävlingsledning rapportera sina iakttagelser.
Tävlingsledare kan, om sakskäl föreligger, ändra ett beslut av faktafunktionär.
Jokerlap/alternativspår checkas av en utsedd faktafunktionär som ska namnges i inbjudan/pm.

Tävlingsbestämmelser
Deltagare
Distriktsmästerskap, DM i Supernationell, DM i 2400 är öppet för deltagare med Rallycross
licens samt utländska deltagare från EU/ ESS land med motsvarande licens och starttillstånd
från sitt lands bilsportförbund (ASN).
Distriktsmästerskap, DM 2150 är öppet för deltagare med Rallycross licens samt utländska
deltagare från EU/ ESS land med motsvarande licens och starttillstånd från sitt lands
bilsportförbund (ASN).
Startnummer
Supernationell: 101 →, 2400: 201 →, 2150: 401 →  om behov finns. Startnummer tas ut
via datapolen.se och gäller för SM, Supercupen, Distriktsmästerskap.
Anmälan
Anmälan görs till www.datapolen.se
Skall vara arrangören tillhanda senast sju dagar före tävlingsdagen.
Anmälningsavgift
700:Efteranmälningsavgift tas ut enligt nedan och tillfaller respektive arrangör.
Samtliga tävlingar 500:Avanmälan/ Återbud
Anmäld deltagare är skyldig att vid förhinder avanmäla sig till arrangör senast 24 timmar
innan tävlingens början enligt inbjudans tidsplan. Om inte detta sker kommer aktuell
anmälningsavgift att debiteras deltagaren.

Tävlingsfordonsklasser
Enligt Tävlingsregler Rallycross 1.1
Enligt Mästerskapsregler Is-racing 1.2.1 med undantag för viktförhållande enligt Tekniska
regler Rallycross.
Däck enligt officiella meddelanden.
Tävlingsgenomförande
Träning
Träning 3 varv genomförs, där tid tas på varv 2 och 3. Tiderna under träning har ingen
tävlingsbetydelse.
Joker Lap får användas vid träning.
Kvalificering
Tävlingen genomförs med 3 kvalomgångar, klassvis om 3 varv per kvalheat.
Heatindelning enligt Tävlingsregler Rallycross 7.2.1.
Finaler
Tre (3) Semi-Finaler om 24 startande eller fler i respektive klass.
Finaler enligt Tävlingsregler Rallycross 7.3.
Prisutdelning
Priser delas ut till 1:an t.o.m. 6:an i varje klass.
Prisutdelningen bör hållas inför publik efter varje final.
Pristagare skall ha tävlingskläder på sig.
Prispengar
Vid 10 eller fler startande per tävlingsklass på tävlingsdagens morgon som betalt startavgift
så skall prispengar delas ut till 1-2-3 i respektive klass. Summan är: 1:a 1500: -, 2:a 1000:-, 3:a
500:-. Om färre startande än 10 på tävlingsdagens morgon skall inga prispengar i den aktuella
klassen delas ut. Gäller endast tävlingar utsedda till DM status.
Prispengarna skall betalas ut enligt gällande rutiner från skatteverkets normer för utbetalning
av prispengar.
Hanteringen gällande prispengarna och rutiner gällande skatteverket skall utföras av
arrangerande klubb. Prispengarna skall utbetalas på tävlingsdagen i samband med
prisutdelningen.
Poängberäkning och slutresultat i mästerskapet
Slutresultat
Mästerskapet består enligt kalender av 3 deltävlingar och final, alla tävlingar räknas.
Den förare som då har högst poäng i respektive klass blir DM mästare.

Vid höstkonferensen sker prisutdelning för mästerskapet.
Pris delas endast ut till topp tre i varje klass för distriktsmästerskapet.
Deltagare med licenstillhörighet utanför ÖNBF kan inte tävla om RF:s mästerskapsmedaljer.
Särskiljning
Om två eller flera förare i respektive klass uppnått samma poäng i mästerskapet särskiljs de
enligt nedan:
1:a Resultatet i finalen.
2:a Flesta 1:a placeringar, 2:a placeringar osv.
3:a Om det fortfarande är lika delas DM tecknet.
Övrigt
Eventuella regeltolkningar som inte omfattas av detta regelverk skall använda nationella
tävlingsregler för rallycross 2019 som grund för beslut.

Övre Norra Bilsportförbundets Rallycrosskommitté
Robert Sjöberg Sportgrensansvarig
Jenny Hapasari-Niemi Ledamot

